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Conselho de Ministros eletrónico de 26 de março de 2021 
 

O Conselho de Ministros de 26.03.2021 aprovou, de forma eletrónica, o decreto 

que regulamenta a renovação do estado de emergência, o qual estará em vigor 

até às 23:59h do dia 5 de abril. 
 

Mantém-se as regras vigentes, introduzindo-se, nomeadamente, o 

prolongamento da proibição de circulação para fora do concelho do domicílio, 

diariamente, iniciada às 00:00h do dia 26 de março até às 23:59h do dia 5 de 

abril, sem prejuízo das exceções previstas. 

 

Legislação 
 

Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, Série I de 25-03-2021 

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública (início às 00h00 do dia 1 de abril de 2021 

até às 23h59 do dia 15 de abril de 2021). 
 

Despacho n.º 3287-A/2021, II Suplemento, Série II de 25-03-2021 

Prorrogação da redução da remuneração mensal fixa ou mínima a pagar pelos 

lojistas de estabelecimentos abertos ao público inseridos em centros comerciais. 
 

Decreto-Lei n.º 24/2021, Série I de 26-03-2021 

Estabelece um regime excecional e temporário em matéria de obrigações e 

dívidas fiscais e de contribuições à Segurança Social. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=411
https://dre.pt/application/conteudo/160316741
https://dre.pt/application/conteudo/160311777
https://dre.pt/application/conteudo/160316757
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Portaria n.º 71/2021, Série I de 26-03-2021 

Segunda alteração da Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho, que estabelece 

para o território do continente as normas complementares do apoio a atribuir 

aos destiladores que transformem os subprodutos da vinificação. 

 

Programa APOIAR/Republicação dos Avisos de Concurso 
 

De acordo com informação do Portugal 2020, decorrente da publicação da 

Portaria 69-A/2021 de 24 de março, que altera o Regulamento Específico do 

Programa APOIAR, foram republicados os Avisos de concurso relativos ao 

APOIAR (AVISO N.º 20/SI/2020), APOIAR +Simples (AVISO N.º 01/SI/2021) e 

APOIAR Rendas (AVISO N.º 03/SI/2021). 

 

Empréstimos com Garantia Pública/Extensão do Período de 

Carência 
 

Na sequência do Decreto-Lei 22-C/2021, de 22 de março, o Banco Português de 

Fomento divulgou informação relativa à extensão de período de carência de 

empréstimos com garantia pública. 

 

https://dre.pt/application/conteudo/160316761
https://dre.pt/application/conteudo/107677706
https://www.portugal2020.pt/content/apoiar-republicacao-de-avisos
https://dre.pt/application/conteudo/160195066
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_20SI2020_APOIAR_Altera%C3%A7%C3%A3o_mar%C3%A7o2021.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_01SI2021_APOIAR+SIMPLES.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210325_AAC_03SI2021_APOIAR_RENDAS.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/159869157
https://www.bpfomento.pt/pt/noticias/extensao-de-periodo-de-carencia-de-emprestimos-com-garantia-publica/

